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LLEIDA ACOLLIRÀ
LA SUPERCOPA
ALLIANZ ASOBAL
D’HANDBOL

El Pavelló Barris Nord acollirà el dissabte
dia 11 de setembre, a partir de les 17.30 h,
la XIX Supercopa Allianz Asobal d’Handbol
2004-2005, partit que enfrontarà els equips
del Ciudad Real i del F.C. Barcelona. La
disputa d’aquest interessant matx a Lleida
és el resultat del conveni signat el proppassat
mes de maig entre l’Ajuntament de Lleida i
l’Asociación de Clubes Españoles de
Balonmano (ASOBAL).

treball

El partit, que serà emès en directe per La 2
de Televisió Espanyola, enfrontarà el campió
de la Lliga 2003-2004, el Ciudad Real, i el
campió de la Copa del Rei, el F.C. Barcelona.
El dia abans del matx, a l’Auditori Enric
Granados, es farà la gala de presentació de
la temporada d’handbol. Abans de la gala
tindrà lloc, al Barris Nord, un clínic d’handbol

El partit entre el Ciudad Real i el Barcelona tindrà lloc l’11 de setembre al Pavelló Barris Nord.

amb la presència de diversos entrenadors
i jugadors de la lliga ASOBAL.
El conveni signat pel tinent d’alcalde de
Cultura, Esports i Drets Civils, Xavier Sàez,
i el president de l’ASOBAL, Miquel Roca,

avís

UN GRUP DE 48
ALUMNES DE l’IMT
TREBALLEN EN LA
CONSTRUCCIÓ DE
L’AULA DE NATURA

Un grup de 48 alumnes de l’Institut
Municipal de Treball (IMT) Salvador Seguí
estan treballant en la construcció de l’Aula
de Natura de la Mitjana, que es troba al
costat de l’àrea de pícnic, i a la qual es
traslladarà l’Àrea d’Educació Ambiental,
ara situada al carrer Ramon Argilés.
L’aula constarà de dos pavellons, que
tindran una superfície total de 360 m2 de
construcció integrada a l’entorn, els quals
seran adscrits i gestionats per la regidoria
de Sostenibilitat i Medi Ambient de la
Paeria. A les dues edificacions, s’hi crearan
diverses dependències com aules i sales
d’exposicions i d’audiovisuals i
s’enjardinarà l’entorn.
LA PAERIA/setembre 2004

estableix que aquesta associació cedeix a
la Paeria els drets d’organització esportiva
del torneig. L’acord estipula que
l’organitzador garanteix el pagament a
ASOBAL de 45.000 euros, mentre que
l’associació assumeix la despesa de la gala.

PREMI BATEC

El programa, adreçat a joves de 16 a 24
anys amb un contracte de formació, pretén
oferir formació teòrica i pràctica en oficis
en els quals hi ha una efectiva oferta laboral
a la ciutat de Lleida i al seu voltant.
El pressupost de l’obra es de 216.797,55
euros. L’Escola Taller, cofinançada per la
Paeria, el Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat i el Fons Social Europeu,
finalitzarà al juny de 2005. L’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, el tinent d’alcalde
Francesc Pané, les regidores Pilar Castillo
i Mercè Rivadulla i tècnics de l’IMT i de la
regidoria de Sostenibilitat, han visitat
recentment les obres de l’Escola Taller i
han supervisat el treball dels joves.

L'Institut Municipal d'Educació "Ramon
Barrull" ha convocat el 8è Premi Batec
a la recerca i a la innovació educatives
amb la voluntat de contribuir a la
re n o v a c i ó p e d a g ò g i c a e n e l s
ensenyaments universitaris i no
u n i ve r s i t a r i s i d ' i m p u l s a r l e s
manifestacions educatives.
Poden participar-hi els professionals
de l'educació dels Països Catalans. Els
treballs presentats hauran de ser una
recerca aplicada a l'educació o bé
donar a conèixer els resultats
d'experiències educatives innovadores.
Cal fer arribar els treballs abans del
2 9 d ' o c t u b re a l R e g i s t re d e
l'Ajuntament (pl. Paeria, 11, ed. Pal·las)
i optaran a un premi de 6.000 euros.
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